Efter barnförhöret
– en modell för att ge stöd och information till barn och
föräldrar vid misstanke om barnmisshandel

Bakgrund
När barn misstänks vara utsatta för våld eller övergrepp inom familjen är de beroende av att andra vuxna
uppmärksammar och skyddar dem.
Vid uppgifter om barnmisshandel i en familj är det vanligt att barnet hämtas till polisförhör utan att
föräldrarna underrättas i förväg, på beslut av en särskild företrädare. Föräldrarna informeras först efter
förhöret. Socialtjänstens skyddsbedömning avgör om barnet kan åka hem eller inte. I de allra flesta barn
bedöms barnet kunna återvända hem till föräldrarna samma dag.
Hur blir det där hemma när barn, föräldrar och syskon ska ha kväll tillsammans,
efter att barnet varit på förhör om en förälders misstänkta barnmisshandel?

Det utgör ett stort ingrepp i familjen när samhället griper in och förhör barn om brott som deras föräldrar
misstänks för. Det för med sig ett ansvar. Barn vill ha hjälp så att våldet tar slut men har sällan förstått
på vilket sätt polis och socialtjänst arbetar eller vad följderna blir om de berättar. Det är inte ansvarsfullt
att lämna barn ensamma med konsekvenserna. Situationen ställer också stora krav på föräldrarna.
De myndigheter som griper in måste fullfölja och ge både barn och föräldrar stöd att hantera situationen.
Det finns kommuner som tar ansvar för vad som händer med barn som åker hem till misstänkta föräldrar
efter förhör om barnmisshandel. Ett exempel är den arbetsmodell som Hans Elfström och Gerd Olofsson
har utarbetat – Efter barnförhöret – http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/efter-barnforhoret/.
Modellen innebär krisstöd samma dag som barnet förhörts. Behandlingspersonal möter föräldrarna och
ger dem stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information om anmälan och utredningar. De
erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att barn och föräldrar får hjälp att prata om
det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen. Det ger också goda förutsättningar
att erbjuda fortsatt stöd till familjen.
Hans och Gerd har prövat ut arbetsmodellen under fler än tusen hembesök via Barnhus i Huddinge och
Södertälje. Modellen används idag också på flera andra håll i landet. En förutsättning är att behandlarna
har ett väl upparbetat samarbete med utredande socialsekreterare och att modellen är förankrad hos polis,
åklagare och Barnahus.

Allmänna Barnhuset i Stockholm AB
Post: Box 241 49, 104 51 Stockholm
Besök: Linnégatan 89 C, Stockholm

Tel: +46 8 679 60 78
Fax: +46 8 611 38 41
Org.nr: 556994-8135

Bankgiro: 672-7929
info@allmannabarnhuset.se
www.allmannabarnhuset.se

maj – augusti 2019

Utbildningar i Efter Barnförhöret
Metodutbildningar
Endags metodutbildning riktar sig till behandlande personal inom socialtjänsten. Introduktion, bakgrund
och genomgång av de olika momenten i modellen med praktiska övningar.
Målgrupp

Behandlande personal inom socialtjänst

Deltagarantal

max 20 deltagare

Tid

10:00 – 16:00 (fika finns från 09:30)

Plats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Linnégatan 89 C (plan 5), Stockholm

Kostnad

1 600 kr (ex moms) – lunch, fika och boken Efter barnförhöret ingår i avgiften

Booster-träffar
Påfyllnadsutbildning och fördjupning för behandlare som använder metoden samt utbyte av erfarenheter
mellan deltagarna.
Målgrupp

Behandlande personal som arbetar med krisstöd Efter Barnförhöret

Tid

13:00 – 16:00

Plats

Stockholm, lokal bestäms utifrån deltagarantal

Kostnad

750 kr (ex moms) – fika ingår

Utbildare
Hans Elfström, Södertälje och Karin Calmerskog, Huddinge samt Åsa Landberg och Bengt
Söderström Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Aktuella tillfällen och anmälan
finns på http://www.allmannabarnhuset.se/seminarium/aktuella/

Kontaktperson
Bengt Söderström, bengt.soderstrom@allmannabarnhuset.se, 076-800 68 53
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